Zoeken, vinden, volgen
26 december 2020
Kerstmorgen
1

Zoekend naar licht
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
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CORONA maatregelen
Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid.
Samen kunnen we het virus de baas.
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Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde
ziektesymptomen: BLIJF THUIS!
Kom alleen naar de viering nadat je GERESERVEERD hebt.
Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang.
HOUD 1,50 m. AFSTAND! Kom niet te dicht bij iemand die niet uw huisgenoot is.
Er ligt geen intentieboek. Schriftelijk meegebrachte intenties kunnen in
een mandje worden gelegd.
Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.
Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de
viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd.
Ontsmet uw handen!; Hoest in uw elleboog!; Gebruik papieren zakdoekjes!
Volg de aanwijzingen op van de begeleiders.
Liturgieboekjes liggen op de zitplaatsen
Ga NIET knielen; Blijf zitten.
Zing NIET mee met de liederen.
Volg de Looppijlen op de paden bij het ter communie gaan en het verlaten van de kerk. HOUD 1,50 m. AFSTAND
Vermijd toilet gebruik (indien mogelijk)
Een kaars op steken en een persoonlijk gebed kan nadat de kerk leeg is;
ongeveer een kwartier na afloop van de viering.
Napraten (evt. met koffie/thee) alleen buiten op 1,50 meter afstand.
Een uitvoerig protocol staat op de website:
https://www.rkkerkbennekom.nl/
De locatieraad.

Liederen en zingen
Het zingen van de liederen (door vier cantors) wordt afgewisseld met
het spreken van de tekst van een couplet door de kerkgangers. Hiertoe
zijn er aanduidingen geplaatst: C=Cantors en AS=Allen spreken.
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Zoeken, vinden, volgen

Opening
♫ Gezicht van Kerstmis
C

Kijk naar buiten, om je heen, naar het gezicht van Kerstmis.
Was de afstand tussen mensen ooit zo groot?
De vooruitgang dendert door; Wie het kan klampt stevig aan.
We hebben haast, geen oog of oor voor wie eenzaam stil blijft staan.

AS Maar dit moment op deze dag geeft ruimte voor een nieuw begin.
Een enkel kind geeft ons de rust en kleurt met licht de toekomst in.
C

Kijk naar buiten, om je heen, naar het gezicht van Kerstmis.
Was de afstand tussen mensen ooit zo groot?
De vooruitgang dendert door; Wie het kan klampt stevig aan.
We hebben haast, geen oog of oor voor wie eenzaam stil blijft staan.

AS Het kind van God spreekt alle dagen tot ons hart in stille vragen,
Opdat wij licht zijn voor een ander en dichterbij dan ooit.

Welkom
Gebed
♫ Thematisch lied – Wij komen tezamen
C
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Wij komen tezamen, zoekend naar de vrede
en vinden de reden in Bethlehem:
God, hoog beleden, zoekt het hier beneden.
Komt laten wij Hem zoeken,
komt laten wij Hem zoeken,
komt laten wij Hem zoeken in elkaar.

Zoektocht
L

Zo veel mensen, zo veel vragen...
Waarom is er zo veel pijn?
Waarom kan een mens niet altijd
vrolijk en gelukkig zijn?
Waarom is er haat en oorlog,
is er zo veel grootheidswaan?
Waarom doet de één de ander
zulke wrede dingen aan?
Waarvoor leven we op aarde?
Wanneer heeft het leven zin?
Welke wegen zijn begaanbaar?
Is er ook een nieuw begin?
Is het wijs om te geloven?
Zou er wel een God bestaan?
Kun je iets van hem ervaren
en wat heb je daar dan aan?
Zo veel mensen, zo veel vragen...
Soms een antwoord, soms een hint,
soms niet meer dan een vermoeden,
even vluchtig als de wind.
Hier en daar een beetje houvast.
Maar ons kennen heeft een grens.
Zoeken, vinden, verder vragen,
is kenmerkend voor een mens.

♫ Zover wij kunnen kijken
C

Zover wij kunnen kijken regeert de winternacht.
Zal ooit het duister wijken voor wie het licht verwacht?
De hemelen staan zwart op onze lage landen.
Zal ooit het vuur ontbranden in ons verkilde hart?

AS Al gaan wij onze wegen in nacht en duisternis,
nu komt het licht ons tegen, een glans die hemel is.
En waar het mee begint: een kind als nooit tevoren.
Dat in ons hart geboren zijn levensreis begint.
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C

Zo ver wij kunnen hopen, komt vreugde aan het licht.
De harten gaan weer open en staan op God gericht.
Zijn licht dat ons verblijdt en niet meer is te weren,
dat licht zal triomferen; wij doen gerechtigheid.

C

Zijn licht dat ons verblijdt en niet meer is te weren,
dat licht zal triomferen; wij doen gerechtigheid.

Dienst van het Woord
Eerste Lezing Jesaja 52, 7-10
Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’
Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.
Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
Hij koopt Jeruzalem vrij.
De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

♫ Thematisch lied – Wij groeten de herders
C
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Wij groeten de herders, armen van de aarde,
die God zien ontwaarden in macht, geweld.
Wij zien en weten, dat wij Hem vergeten.
Komt laten wij Hem vinden.
komt laten wij Hem vinden,
Komt laten wij Hem vinden overal.

Evangelielezing Johannes 1, 1-18
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was
God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit
is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven
was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij
kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door
hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem
was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem
wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven
om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit
God.
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van
de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij
was er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.
De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met
Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem
doen kennen.

♫ Acclamatie – Toon ons jouw gezicht
C

Op deze dag, God, bidden wij om vrede:
verdrijf de kwade duisternis met jouw licht, met jouw licht.
Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig,
Wees hier aanwezig, toon ons jouw gezicht, jouw gezicht.

AS Op deze dag, God, bidden wij om vrede:
verdrijf de kwade duisternis met jouw licht.
Wees hier aanwezig, toon ons jouw gezicht.
C

Op deze dag, God, bidden wij om vrede:
verdrijf de kwade duisternis met jouw licht, met jouw licht.
Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig,
Wees hier aanwezig, toon ons jouw gezicht, jouw gezicht.
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Overweging
Geloofsbelijdenis
A

God is met mij op weg door het leven.
Hij is voor mij een bron van licht,
die mij sterkt in de chaos van deze tijd.
Jezus is mijn vriend,
Hij laat mij zien
hoe ik in het leven kan staan
om iets te kunnen betekenen
in de duisternis van deze wereld.
De Geest is voor mij als een vuur.
Zij geeft licht aan mijn moeilijke momenten.
Zij laat mij zien wat belangrijk is
In de wereld om mij heen.
Ik vertrouw op de gemeenschap die hier bijeen is.
Zij betekent wat voor mij.
Maar ook de mensen die hier niet zijn,
draag ik met mij mee.
Zij zijn het die samen met mij
door de donkerte van de nacht
naar het licht willen trekken.

Voorbede
1e keer – Cantors:
2e keer – Allen spreken:
3e keer – Cantors:
Wees niet een naam zonder gezicht,
maar een levende mens als een licht voor de mensen.
L
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God,
Wij bidden voor ons als zoekers bijeengekomen,
dat wij U vinden in uw Woord
dat wij U zien in de ander.
Opdat wij ervaren dat U begaan bent met ons.

Wij danken U voor alle contacten
die waardevol zijn in ons leven.
Voor de ontmoeting met mensen
die net als wij worstelen met vragen
en die ook voor keuzes staan.
Geef dat zij bij ons steun en begrip vinden,
En dat wij kunnen laten zien
dat U ook met hen begaan bent.
Wij bidden voor mensen
die anders denken of afkomstig zijn uit andere culturen;
geef dat wij openstaan voor andere ideeën en inzichten
en ervaren hoe deze ons leven verrijken
en onze blik verruimen,
zodat we nieuwe wegen kunnen gaan.
God, in deze bijzondere tijd zijn we blij
met alle ontmoetingen die on leven mooier maken.
Maak ons bewust van wat we kunnen betekenen voor een ander.
1e keer – Cantors:
2e keer – Allen spreken:
3e keer – Cantors:
Wees niet een naam zonder gezicht,
maar een levende mens als een licht voor de mensen.
V

Parochiële intenties

1e keer – Cantors:
2e keer – Allen spreken:
3e keer – Cantors:
Wees niet een naam zonder gezicht,
maar een levende mens als een licht voor de mensen.

Gebed
A

God,
Laat de boodschap van Kerst ons raken.
Geef ons de kans om u te vinden
in de stilte, in het samenkomen
of in de omgang met anderen.
Opdat we iets van u mee nemen
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en uitdragen op onze weg
vandaag, morgen en alle dagen.
Amen.

♫ Thematisch lied – Wij groeten de wijzen
C

Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren,
op reis om te horen waar God zich meldt.
Al wat zij zagen was een kind vol vragen.
Komt laten wij Hem volgen,
komt laten wij Hem volgen,
komt laten wij Hem volgen in geloof.

♫ Vredewens
C

Vrede, vrede.
Vrede, vrede.
Vrede, vrede,
de geboorte van een kind, het Licht bij ons bracht.
Vrede, vrede,
de geboorte van een kind, het Licht bij ons bracht.
Wij wensen elkaar vrede
zoals toen in de nacht de geboorte van een kind,
het Licht bij ons bracht.
Wij wensen elkaar vrede
zoals toen in de nacht de geboorte van een kind,
het Licht bij ons bracht.

AS Wij wensen elkaar vrede
zoals toen in de nacht de geboorte van een kind,
het Licht bij ons bracht.
C

Vrede, vrede.
Vrede, vrede.
Vrede, vrede,
de geboorte van ….
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Onze Vader
A

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Breken en Delen
♫ Een licht in jou geborgen
C

Een vonk uit stenen geslagen
wordt vuur in kille nacht.
Een ster die aan de hemel straalt
toont ons Uw stille kracht.

Refrein:
Zoals de nacht vlucht voor de morgen
zo gaat de angst op de loop,
ontwaakt een licht, in Jou geborgen:
de bron van onze hoop.
AS Het licht dat breekt door de wolken,
verspreidt een warme gloed.
Uw Geest verlicht de volkeren,
geeft mensen nieuwe moed.
C

De twinkel in Jouw ogen
geeft kracht in onze nood.
Het licht dat ons het leven geeft
is sterker dan de dood.

Refrein…
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Slot
Dankgebed
Geloven
L

Geloven is op grenzen stuiten,
is willen zien wat je niet ziet,
is kijken door beslagen ruiten;
vaag zie je iets, maar meestal niet.
Je moet het doen met de verhalen
die eeuwenlang zijn doorverteld.
Verhalen die je moet vertalen
naar wat voor onze levens geldt.
Je moet het doen met mooie dromen,
beloftes van een nieuwe tijd;
er zal een nieuwe aarde komen.
Een droom is het, geen zekerheid.
Je moet het doen met duizend vragen,
en soms ontdek je dan een kracht
waardoor je zomaar wordt gedragen,
maar die komt altijd onverwacht.
Geloven is met twijfels leven,
en met een droom of visioen,
een oud verhaal, een kracht – soms even.
Daar kun je het als mens mee doen.

Mededelingen en aankondiging collecte
Zending en Zegen
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♫ Eer zij God
C

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is
Gloria in excelsis Deo (2x)

AS Niemand kan de vrede vrezen,
die ons Christus heeft gebracht.
Aarde , hemel en profeten
spraken reeds van deze nacht.
C

Gloria in excelsis Deo (2x)

AS Wat wij zelf niet meebeleefden,
vieren wij op deze dag.
God heeft zich aan ons gegeven,
Hij gaf ons weer nieuwe kracht.
C

Wat wij zelf niet meebeleefden,
vieren wij op deze dag.
God heeft zich aan ons gegeven,
Hij gaf ons weer nieuwe kracht.
Gloria in excelsis Deo (2x)

Collecte
1. De eigen parochie
2. ENDA / Bolivia
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Arsis
wenst u allen een

Zalig Kerstfeest
en een

Gelukkig Nieuwjaar
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www.arsisbennekom.nl

Bennekom, 26 december 2020
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met em. pastoraal werker Joop Nijrolder.

